
القسم الرابع: 
لـــلتوضـــيح: الـــقسم الـــرابـــع قـــسم مـــضاف حـــديـــثًا فـــي اخـــتبار ، وهـــو يـــلي قـــسم 
الـقواعـد مـباشـرة، وقـد يـكون اسـتماع أو قـطع. وتـترواح الـقطع فـيه مـن ٣ ل٤ قـطع 

حوالي١٧ سؤال.  

النموذج األول:  ثالث محادثات  : 

  -Asma and borrowed book1 ::املحادثة االولى: اسماء واستعارة كتاب
ملاذا تطلب أسماء استعارة الكتاب؟ 

ج١:  الخيارات : 
١-للحاق بما فاتته< النها كانت غائبة 

 2- ملاذا تمزق الكتاب؟ 
ج٢: نجل األخ الذي مزقها 

 ??Why does Asma ask to borrow the book
 A 1: To catch up with what I missed 

? Why the book was torn -2
s son torn it’Brother 

 Arwa and photos :املحادثة الثانية: أروى والصور  
س١: ماذا ستفعل به؟ 

ج١: كتاب مذكرات 
س٢:ما الذي تضيفه إليه؟ 

:ج٢:مالحظات< قال الشخص أضيفي عليها كتابه 
  Q 1: What will you do with it?

  A 1: A memory book
  Q2: What do she add to it?

  C 2: Notes <The person said add his book

املحادثة الثالثة: محادثة البنت الكويتية مسافرة الى لبنان/
س١: ماهي جنسية الفتاة ؟

ج١/ كويت
 س٢: الى أين ستذهب؟

ج٢: لبنان ؟
- س٣: ماذا فهمت من هذه املحادثة؟
-  ج٣: الخيارات

١-يده ممتلئة  
٢-ال تستطيع املساعدة 

 ?Q 1: What is the nationality of the girl
 A / Kuwait 

 ?Q2: Where will you go 
 ?A 2: Lebanon 

 ?Q3: What did you understand from this conversation 
 A 3: Options 



 His hand is full .1 
 can not help - 2  

النموذج الثاني : اربع قطع  

 pilgrims : القطعة االولى: الحجاج
رسم بياني ( خريطة) عدد الحجاج

 س١: اعلى نسبة حجاج من الخارج في اَي عام ؟
 ج١: ٢٠١٢

 س٢: اقل نسبة حجاج
ج٢: من أوربا الشرقية (٣٪)

Q 1: The highest percentage of pilgrims from abroad in any year?
 A 1: 2012

 Q2: The lowest proportion of pilgrims
 C 2: Eastern Europe (3%)

القطعة الثانية: السياح
 

القطعة الثالثة والرابعة ( مرادفات كلمات)

 ١- قديمة = عتيقة
 ٢- تعبت= استنفذت

 ٣- قبول = تكيف
٤- جهد واالفراط في التحمل = تحت الضغط

٥- قاعدة = قانون
1 - Old = Antique 

 2 - tired = exhausted
3- Accepted = adapted

 4 - overloaded = under pressure
 5. Rule = law   

النموذج الثالث ثالث قطع  

 firewall:القطعة االولى:  جدار حماية
جـدار الحـمايـة هـو جـهاز أمـان شـبكة يـقوم بـمراقـبة حـركـة مـرور الشـبكة الـواردة والـصادرة ويـقرر مـا إذا كـان يـجب الـسماح بحـركـة مـرور 

معينة أو حظرها بناًء على مجموعة محددة من قواعد األمان.
 تــعتبر جــدران الحــمايــة خــط الــدفــاع األول فــي أمــان الشــبكات ألكــثر مــن 25 عــامًـــا.  إنــها تــشكل حــاجــزًا بــني الشــبكات الــداخــلية اآلمــنة 

واملسيطر عليها والتي يمكن الوثوق بها والشبكات الخارجية غير املوثوق بها ، مثل اإلنترنت.
اآلن يُـنظر إلـيه عـلى أنـه جـدار حـمايـة "تـقليدي" ، يـسمح جـدار الحـمايـة لـلتفتيش ذي الـحالـة أو بحـظر حـركـة املـرور اسـتناًدا إلـى الـحالـة 
واملـنفذ والـبروتـوكـول.  تـراقـب جـميع األنشـطة مـن فـتح اتـصال حـتى يـتم إغـالقـه.  يـتم اتـخاذ قـرارات الـتصفية اسـتناًدا إلـى كـل مـن الـقواعـد 



الــتي يحــددهــا املــسؤول وكــذلــك الــسياق ، والــذي يــشير إلــى اســتخدام املــعلومــات مــن االتــصاالت والحــزم الــسابــقة الــتي تــنتمي إلــى نــفس 
االتصال.

firewall is a network security device that monitors incoming and outgoing network traffic and 
.decides whether to allow or block specific traffic based on a defined set of security rules 
They establish a .Firewalls have been a first line of defense in network security for over 25 years 
barrier between secured and controlled internal networks that can be trusted and untrusted outside 
 .such as the Internet ,networks 
a stateful inspection firewall allows or blocks traffic based ,firewall ”traditional“ Now thought of as a 
It monitors all activity from the opening of a connection until it is .and protocol ,port ,on state 
,defined rules as well as context-Filtering decisions are made based on both administrator .closed 
which refers to using information from previous connections and packets belonging to the same 
.connection

القطعة الثانیة:  

القطعة الثالثة:  

النموذج الرابع: ثالث قطع  

 :Piece Korean Mother :القطعة االولى: قطعة األم الكوریة

س١: ما العنوان املناسب للقطعة؟  
ج١:اللغة وتأثيرها على هوية املهاجرين  
  americanized س٢: ما معنى كلمة

ج٢: األشخاص الذين يقلدون األمريكيون  
س٣: معنى كلمة suffer( معاناة) 

ج٣:  مشكلة 
س٤: البنت التي عمرها ١٤ كم لغة تعرف؟  

ج٤: إنجليزي .. 
س٥: ماهو  الشي الذي لم يذكر عن البنت التي عمرها ١٤ سنة؟  

ج٥ 
س٦: بناء على املقطع الثالث والرابع ، كيف تصرفت العمة مع الفتاة التي ال تجيد الكورية؟  

ج٦: 
س٧: الفتاة التي عمرها ١٨ كم لغة تجيد؟  

ج٧: الكورية واإلنجليزية  
س٨: 

ج٨: االم تتحدث كوري مع جميع اطفالها 
س٩: بناء على القطعة من هي الفتاة االكبر؟  

ج٩: االولى 
س١٠:  ملاذا الفتاة الثانية ال تستطيع التحدث بالكوري؟  

ج١٠: النها امريكية 
س١١: الضمير they يعود على ماذا؟  



ج١١: 
س١٢: مالشيء غير الصحيح عن البنت الكبيرة ؟  

ج١٢:  حساسة  
س١٣: ملاذا تحاول العمة تعليم البنات اللغة الكوريةءز  

ج١٣: ملساعدتهم على تأسيس الهوية الكورية 
 ?Q 1: What is the appropriate title for the piece

 A 1: Language and its impact on the identity of migrants 
 Q2: What is the meaning of the word americanized 

 A 2: People imitating Americans 
 Q 3: The meaning of the word suffer (suffering) 

 A 3: Problem 
 ?Q4: A 14-year-old girl knows the language 

 .. A 4: English 
 ?Q5: What is the thing that was not mentioned about the girl who is 14 years old 

 A5 
 Q6: Based on the third and fourth section, how did the aunt behave with the girl who 

 ?does not know Korean
 :A 6 

 ?Q 7: The 18-year-old girl language you know 
 A 7: Korean and English 

 :Q 8 
 A 8: Mother speaks Korean with all her children 

 ?Q 9: Based on the piece of which is the eldest girl 
 A 9: First 

 ?Q10: Why the second girl can not speak Korean 
 A 10: Because it is American 

 ?Q 11: Conscience they come back on what 
 :A11 

 ?Q 12: What is wrong with the big girl
 A 12: sympathetic 

 ?Q13: Why is the aunt trying to teach girls Korean
 A 13: To help them establish Korean identity 


